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   الدراسة الصباحية 2019-2018قائمة باسماء طلبة المرحلة الثالثة للعام الدراسي 

  

حالة الطالب المرحلة القسم الجنس االسم الرباعي للطالب  الكلية ت 
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى ارٌج لفته جاسم مسلم اللغات . 1
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى اسماء نجم عبد حسٌن  اللغات. 2
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  ام البنٌن محمد مالكاللغات . 3
 مستمرالثالثة اللغة الروسٌة انثى  امل عماد نوري عبدالرزاق اللغات. 4

مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌة رٌاض اسماعٌل ٌاسٌناللغات . 5
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌمان رعد خلٌل ابراهٌم اللغات. 6
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  حسٌن أحمد عبدالسادة ثابتاللغات . 7
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى خٌرٌة قٌس عمار امٌن  اللغات. 8
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  دٌنا صالح ناجً عبد نوماناللغات . 9

مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  رسل ولٌد عباس عبدهللااللغات . 10
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  رقٌة عالء اسماعٌلاللغات . 11
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  رقٌة مهدي علً فهد اللغات. 12
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  زهراء محمد متعب شرٌفاللغات . 13
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر زٌد صادق مهدي محمد  اللغات. 14
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب شاكر عودة خلٌفةاللغات . 15
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  سماح شاكر كاظم محمد اللغات. 16
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  شاه زنان كرٌم امٌر حسٌناللغات  .17
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  عبٌر اٌاد عباس حمٌدي اللغات. 18
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  علً حسٌن علوان هلٌب اللغات. 19
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  علً عبدالرحمن لعٌبً ذبٌحاللغات . 20
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  علً كاظم طاهر صبار اللغات  21
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  قمر سعد عبد المحسناللغات  22
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  كاظم جواد كاظم عبد الحسٌن اللغات 23
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  محمد عبدالعال سندال حسٌناللغات  24
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  منتظر أحمد حسن شواي اللغات 25
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى نور الهدى حمٌد محسن عاصً اللغات  26
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  هالة شهاب أحمد محمد  اللغات 27
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  االء محمد رحٌم رهواللغات  28
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌة عبدالحسن قاسم محمد اللغات. 29
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌة علً محسن رسناللغات . 30
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  بنٌن عبدالحسٌن كاصداللغات  31
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  تبارك علً درب كساراللغات  32
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مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  زهراء حسٌن شاكر عبٌد اللغات 33
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  زهراء خالد ابراهٌم محسناللغات  34
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  سجاد حسٌن محمد جابر اللغات 35
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  سهى طعمة هاشم حمادياللغات  36
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  عال حسٌن علوان شالل اللغات 37
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر علً تحسٌن لفتة عناد اللغات  38
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  علً حسان زهٌراللغات  39
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر علً حسٌن عباس نجرس  اللغات 40
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  فاطمة طالب عباس جاسماللغات  41
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  فاطمة محمد كاظم عوٌز اللغات 42
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  محمد باسم عبداالمٌر علًاللغات  43
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  محمد عبدالجبار عباس اللغات 44
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  مصطفى أحمد جاسم جواداللغات  45
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  مٌثم طالب اسماعٌل عوسجاللغات  46
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  نرجس عدي سلٌمان داود اللغات 47

مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  نور عبدالمهدي وحٌد سبهاناللغات  48
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  هشام عثمان محمد حسن اللغات 49
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌات فتحً مهدي ٌحٌى اللغات  50
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  اٌالف ماجد عبد غرٌب اللغات 51
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  حفصة هٌثم حامد ظاهراللغات  52
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  خضر الٌاس علً حسٌن علً اللغات 53
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  زهراء عبدالمجٌد ازبار فٌاض اللغات 54
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  سمٌر أحمد مجٌداللغات  55
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر صدام حمدان عبدالنبً جودة اللغات  56
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  ضحى علً حسن كاظماللغات  57
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  علً صادق عباس حسٌن اللغات 58
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  عمار ستار ناجً عمراناللغات  59
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  عمر عبدالستار جبوري صالح  اللغات 60
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  غدٌر صفاء جبر كٌالناللغات  61
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  فاطمة هادي لعٌبً ٌاسٌن اللغات 62
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  قصً محمد عبد عبدهللااللغات  63
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  كرار حٌدر غازي محمد اللغات 64
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  محمد خالد علً ناٌف اللغات 65
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر مروان محمد فاضل فرحان اللغات  66
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  مصطفى احسان شاكر محمداللغات  67
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مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر  نبراس علً أحمد محسناللغات  68
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  نور قاسم حسن علً اللغات 69
 مستمرالثالثة اللغة الروسٌة انثى  نورالهدى جواد كاظم علٌوياللغات  70

مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى  نوره لطٌف جاسم محمد اللغات 71
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى ودٌان رعد كاظم شاٌع اللغات  72
 مستمرالثالثة اللغة الروسٌة انثى ورود عبدالرزاق أحمد محمود  اللغات 73

مستمر الثالثة اللغة الروسٌة انثى هالة حماد مطر حسٌن اللغات  74
مستمر الثالثة اللغة الروسٌة ذكر ٌوسف خضٌر عبد محمد  اللغات 75

 


